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پژوهـش حاضر با هدف بررسي روايي ،پايايي و ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياي تابآوري در
دانشآموزان دبيرستاني ايران صورت گرفت .شرکتکنندگان شامل  463دانشآموز دختر و پسر
دبيرستاني ساکن بابلسر بود که به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب و فرم کوتاه
مقياس تابآوري را تکميل نمودند .دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو
 AMOSتحليل گرديدند .براي بررسي روايي مقياس از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده
شد .نتايج تحليل عاملي ،بيانگر وجود سه مؤلفه مديريت خود ،معناداري زندگي و اعتماد به نفس
بود .براي بررسي پايايي مقياس از روشهاي آلفاي کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد .پايايي مقياس و
خردهمقياسها توسط دو روش آلفاي کرونباخ در دامنه  0/15تا  0/87و بازآزمايي در دامنه  0/15تا
 ، 0/81مورد تأئيد قرار گرفت .در مجموع ،نتايج نشان دادکه مقياس استفاده شده داراي برازش خوبي
بوده و ميتوان از آن در پژوهشهاي مرتبط با جامعه دانشآموزي ايران استفاده کرد.
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اصطالح تابآوري ،بهطور گستردهاي در شاخههاي گوناگون علم ،از جمله ،مهندسي،
فيزيولوژي ،محيط زيست ،مديريت ،علوم اجتماعي و علوم رفتاري ،مورد استفاده قرار گرفته
است (بارما ،داني و بارنارد5055 ،5؛ آگايبي و ويلسون .)5001 ،5در مديريت ،سازمانهايي
تابآور محسوب ميشوند که در مقابل شوکهاي ناگهاني و تغييرات سريع ،واکنشهاي
مناسب نشان داده ،سازگاري مطلوبي داشته باشند ( .)5053 ،BSIدر اکولوژي ،تابآوري
بيانگر سرعت بازگشت سيستم به تعادل اوليه و ظرفيت او براي جذب آشفتگيها و
سازماندهي مجدد است (فالک 4و همکاران  .)5050 ،در علوم اجتماعي از تابآوري به
عنوان توانايي جوامع براي انطباق با تنشها و آشفتگيها ياد شده است و در حوزه اقتصاد ،از
تاب آوري ،به عنوان توانايي سيستم يا بنگاه اقتصادي براي حفظ عملکرد و بازيابي سريع
بعد از يک بحران يا فاجعه تعريف شده است (رز و کراسمن.)5054 ،3
در روانشناسي که مخاطب بيواسطه آن انسان است ،از تابآوري تعاريف گوناگوني ارائه
شده است .از اين مفهوم به عنوان انطباق مثبت در برابر فشارها و سختيها (واگنيلد،5004 ،
به نقل از سينگ و يو ،)5050 ،1بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادلي در سطح باالتر
(کامپفر ،)5111 ،6نوعي ترميم خود با پيامدهاي مثبت هيجاني و شناختي (گارمزي،)5115 ،8
توانمنديهاي فردي و بينفردي که باعث پيشرفت و مقاومت در شرايط دشوار ميشود
(ريچاردسون ،)5005 ،7کنار آمدن موفقيتآميز با عوامل استرسزا و موقعيتهاي دشوار (مک
کوبين و مککوبين ،)5116 ،1تعادلي پيچيده بين عوامل خطرساز و محافظتکننده
(برودريک و ساوير ،)5004 ،50فرآيند پوياي انطباق مثبت با تجربههاي تلخ و ناگوار (التار و
سيچتي5000 ،55؛ ماستن ،)5005 ،55سازگاري مثبت در واکنش به شرايط سخت و دشوار
(والر ،)5005 ،54ويژگي خوداصالحگري و انـعطافپذيري بشر (کانر و ديويدسون )5004 ،53و
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شرکت فعال و سازنده در محيط پيراموني خود در جهت برقراري تعادل زيستي -رواني در
شرايط خطرناک (ورنر و اسميت ،)5115 ،5ياد شده است .همچنين کي و پيدگئون،)5054( 5
تابآوري را توانايي بازيابي افراد ،پس از تجربه حوادث ناراحتکننده و چالش برانگيز ميدانند.
همچنين از اين مفهوم به عنوان ظرفيتي براي سازگاري موفقيتآميز (ماستن )5053 ،و نيز
يک عامل حمايتي مهم براي حفظ بهداشت رواني افراد ياد شده است (کريمينژاد ،صادقي و
غالمرضايي .)5416 ،بر اين اساس افرادي تابآور محسوب ميشوند که بهرغم تهديدها و
خطرهاي گوناگون ،عملکرد و رشد مناسبي دارند (سيچتي5050 ،4؛ گلدستين و بروکس.)5054 ،3
در حوزه روانشناسي ،مطالعه علمي تابآوري بهزماني برميگردد ،که رويکرد روانشناسي
مثبتگرا با عنايت به استعدادها و تواناييهاي بشري و برجسته نمودن آنها بهجاي نقصها و
کاستيها ،مورد توجه روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفت (رحيمي و دهکردي .)5413 ،در
همين راستا توجهات به سمت نتايج سري پژوهشهايي هدايت شد که حکايت از آن داشت
که تعدادي از کودکان در معرض خطر ،سازگاري مثبتي با محيط خويش دارند (ماستن،
 .) 5005اين مطالعات به دنبال يافتن پاسخي براي اين سؤال بودند که چگونه برخي از
کودکان و نوجوانان ،زماني که رشدشان به وسيله عواملي مانند فقر ،بدرفتاري ،جنگ،
خشونت و نژادپرستي مورد تهديد قرار ميگيرد ميتوانند ،موفق باشند و خوب عمل کنند
(رايت ،ماستن و نارايان .)5054 ،1اشتياق پژوهشگران براي يافتن پاسخ به اين سؤال توجه
به تابآوري را در بسياري از زمينههاي پژوهشي موجب شده است (ماستن .)5053 ،سيمون،
مورفي و اسميت )5001( 6معتقدند که بهرغم تعاريف متعدد ،دو عنصر اساسي در تعاريف
تابآوري وجود دارد :يکي اينکه افراد تابآور در موقعيتهاي دشوار و در مواجهه با
ناماليمات زندگي پاسخي مناسب از خود نشان ميدهند و ديگر اينکه اين افراد در چنين
شرايطي احساس توانمندي و کفايت نموده و خود را در حال رشد ميبينند .بنابراين ميتوان
گفت که تابآوري عالوه بر اينکه سازگاري را شامل ميشود ،شامل تغيير مثبت و رشد
مطلوب نيز ميباشد (والش.)5006 ،1
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پژوهشگران بر اين باورند که افراد تابآور ،داراي ويژگيهايي هستند :از جمله اينکه
انعطافپذيري بيشتري دارند (ورنر و اسميت )5115 ،در تجزيه و تحليل موقعيتها از
راهبردهاي فراشناختي استفاده مـيکنند (زوست ،)5050 ،5با وجود شـرايط دشوار و ناگوار،
توانايي رشد و پيشرفت دارند (ماستن ،بست و گارمزي ،)5110 ،5داراي تفکر خالقانه و
انعطافپذير درباره حل مسائل هستند (آلورد و گرادوز ،)5001 ،4رفتارهاي خودشکنانه ندارند
و به لحاظ هيجاني و عاطفي آراماند (ليتزرينگ ،بلوک و فاندر ،)5001 ،3داراي منبع کنترل
دروني ،رفتارهاي اجتماعي سازشيافته ،همدلي با ديگران و خودپنداره مثبت هستند
(فرايبورگ ،همدال ،روزنوينگ و مارتينوسن.)5004 ،1
از منظر تاريخي ،ابتدا ،تصور بر اين بود که تاب آوري يک ويژگي اختصاصي و مربوط به
افراد برجسته و فوقالعاده است .اما پژوهشهاي بعدي نشان داد که اين ويژگي ،فقط به
افراد برجسته اختصاص ندارد ،بلکه در افراد گوناگون ،به ميزان مختلف مشاهده ميشود
(اکسلر 6و همکاران  .)5111 ،عالوه بر اين ،سازهاي چند بعدي است که از بافت محيطي و
شرايط فرهنگي و اجتماعي تأثير ميپذيرد (ورنر و اسميت5115 ،؛ کانر و ديويدسون.)5004 ،
در پـژوهشهاي ماستن و کوتـسورث )5117( 8و بارتـلت )5113( 1بيـان شـده است که
تابآوري گنجينه ارزشمندي در وجود انسانهاست که با شرايط و چگونگي فرايند رشد آنها،
در ارتباط است .به اين معنا که ،افراد تابآور در طول فرايند رشدي خود ،از يک سري منابع
حمايتي برخوردارنـد که اين منابع ،اثر بحرانها و تهديدها را در رونـد طبيعي رشد خنثي
ميکنند .مگر آنکه اين منابع حمايتي بهطور جدي دچار آسيب شوند و کارکرد آنها مختل
شود و يا اينکه شدت فشار و سختيهاي ناشي از شرايط ناگوار بيشتر از ظرفيت سازش
پذيري فرد باشد (ماستن و کوتسورث.)5177 ،
پژوهشگران ،منابع حمايتي و حفاظتي گوناگوني را براي تابآوري معرفي کردهاند ،که در
يک نگاه کلي مـي توان آنها را به دو گروه عوامل دروني و عوامل بيروني تقسيم کرد .در اين
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راستا ،گارمزي بـه خصوصيات شخصي ،ويژگيهاي خانوادگي و شـرايط اجتـماعي اشاره
مـيکند (5115؛ .)5114والش ( )5116نـيز در مطالعات خود بـه دو سطح تابآوري اشـاره
ميکند :يکي تابآوري فردي و ديگري تابآوري ارتباطي .سطح فردي به توانمندي فرد
در فائق آمدن و غلبه يافتن بر مشکالت اشاره دارد و سطح ارتباطي ،اشاره به نظام خانواده
دارد و بيانتگر آن است که خانـواده چگونه با تـجارب مخرب 5و شرايط اسـترسزا 5مواجه
مي شود و چگونه اعضاي خود را براي نوعي انطباق طوالني مدت آماده ميکند.
در ديـدگاه تحولي ،تأکيد عـمده بر تابآوري فـردي است .راتر )5178( 4معتقد است
تابآوري فردي بيانگر تفاوتهاي فردي در پاسخدهي به مشکالت و مخاطرات است.
تعريف وي مبتني بر اين مفروضه است که يک عامل استرسزاي ثابت ،بهگونههاي مختلفي
از سوي افراد تجربه و ادراک ميشود و بههمين دليل افراد بهگونههاي مختلفي به آن
واکنش نشان ميدهند .او همچنين معتقد است افراد در طول دوران زندگي نيز داراي
ظرفيتهاي متفاوتي در قبال يک عامل استرسزا ميباشند .بهطور مثال :فقر خانواده
واکنشهاي متفاوتي را در يک کودک و يک نوجوان ايجاد ميکند .ميتوان سرشاخههاي
اين باور را در رويکردهاي انسانگرايي جستجو نمود .آنچنانکه راجرز 3معتقد است ،تجربه
کردن واقعيت ،مبناي تمام قضاوتها و رفتارهاي فرد است .به باور او ،اين واقعيت دروني
است که در رفتار شخص ،نقش کليدي ايفا ميکند نه واقعيت بيروني عيني (رايکمن،1
.)5008
در ارتباط با تابآوري فردي ،مدلهايي ارائه شده است که از جمله آنها مدل تابآوري
فالچ )5171( 6است .اين مدل بر مبناي آشفتگي 8و انسجام مجدد 7طراحي شده است .بر
اساس اين مدل ،تابآوري بيانگر توانايي فرد در مواجهه با چالشهاي گوناگون زندگي و
کسب دانش الزم براي مقابله با چالشهاي مشابه در موقعيتهاي جديد است .بر اين
اساس ،زمانـي که تغييري قابل توجه در زندـگي فرد رخ ميدهد ،ساختار بهنجار زنـدگي او،
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ثبات خود را از دست ميدهد و ممکن است دچار آشفتگي شود .در نقطه آشفتگي ،فرد
آسيبپذير ميشود و ساختار ذهني و رواني او مورد تهديد قرار ميگيرد .فالچ (،)5171
آشفتگي را نتيجه تأثير رويدادهاي زندگي ميداند که فرد را از حالت پايداري 5شخصي دور
ميکند .از آنجا که هر شخصي منحصر به فرد است ،نقطه آشفتگي نيز براي او متفاوت از
ديگران است .به عبارت ديگر هر فرد در مقابل يک عامل تهديدکننده ممکن است به ميزان
متفاوتي نسبت به ديگران دچار آشفتگي شود اما اين امر براي همه افراد صدق ميکند که
ضرورت دارد اين آشفتگيها کنترل و مهار شوند .به اعتقاد فالچ ( )5171آشفتگي تجربه
ناخوشايند و حتي دردناک است ،از اين روي ،او توصيه ميکند افرادي که اين وضعيت را
تجربه ميکنند مجبورند به درون خود بنگرند و خود را با اين چالشها سازگار کنند .بنابر نظر
او ،چالش هاي موقتي فرصت خوبي براي کسب توانايي جهت رسيدگي به زخمهاي کهنه،
کشف ساز و کارهاي جديد براي مقابله با آنها و در کل سازماندهي و انسجام مجدد ديدگاه
فرد به زندگي است .به اين معنا که فرد ،نگرش خود را به جهان و خويشتن ،دوباره شکل
داده و بازطراحي ميکند .هنگامي که آشفتگي رخ ميدهد ،افراد ميکوشند تا زندگي و حالت
پايداري خود را از طريق حل مسأله و نگريستن به اوضاع ،از زاويهاي جديد ،دوباره بسازند.
زمان الزم براي هر فرد ،در فرايند انسجام مجدد ،متفاوت از ديگران است ،بهطوري که
عالوه بر ميزان تنش ناشي از يک رويداد به ظرفيت آن فرد و ويژگيهاي او نيز بستگي
دارد .در مدل تابآوري فالچ ( )5171تغييرات ناخوشايند ،يک عنصر الزم و ضروري در
فرايند يادگيري ،براي مقابله با حوادث تنشزاي زندگي محسوب ميشود.
به موازات پژوهشهاي نظري ،پژوهشگران سعي نمودهاند که ابزارهايي به منظور اندازه
گيري ميزان تابآوري افراد تهيه نمايند .در اين راستا ،همدال ،فرايبورگ ،مارتينوسن و
روزنوينگ ،)5005( 5مقياسي  34گويهاي ساختند که شامل پنج مؤلفه شايستگي فردي،
شايستگي اجتماعي ،ساختار فردي ،حمايت اجتماعي و انسجام خانوادگي بود .کانر و
ديويدسون ( ،)5004مقياسي شامل  51گويه طراحي کردند که قدرت افراد براي مقابله با
فشار و تهديد را اندازهگيري ميکرد .سيکسبي ،)5001( 4با بهره گرفتن از نظريه والش (،)5004
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مقياسي  66سؤالي ارائه نمود که ميزان تابآوري خانواده را اندازه ميگرفت .اين مقياس،
شامل شش مؤلفه تحت عناوين ارتباط خانواده و حل مسأله ،معنويت خانواده ،توانائي خلق
معنا براي سختيها ،پيوند خانوادگي ،داشتن چشمانداز مثبت و برخورداري از منابع اقتصادي و
اجتماعي بود .آنگار و ليبنبرگ )5001( 5نيز به منظور اندازهگيري تابآوري کودکان و
نوجوانان ،مقياسي  57گويهاي طراحي کردند که داراي سه بعد فردي ،ارتباطي و بافتي بود.
مطالعات تجربي نشان دادهاند که تابآوري از يک طرف ،پيشبينيکننده متغيرهاي
زيادي است از جمله :بهزيستي رواني (اکبري و خرمايي ،)5051 ،بهزيستي ذهني
(رودريگرز -فرناندز 5و همکاران ،)5056 ،سازگاري روانشناختي (لرنر و همکاران،)5054 ،4
افسردگي ،اضطراب و استرس (همدال ،واگل ،سولم ،هاگن و استيلز )5055 ،3و از طرف
ديگر متأثر از برخي متغيرهاست .بهطوري که ،مور )5054( 1بيان ميدارد ،کودکاني که در
محيطهاي امن و پايدار زندگي ميکنند ،با خانواده ،مدرسه و جامعه ارتباطات قويتري دارند
و متناسب با شرايط سني خود در جنبههاي شناختي و مهارتهاي اجتماعي رشديافتهترند از
تابآوري باالتري برخوردار خواهند بود .اين امر توجه روز افزون به اندازهگيري اين مفهوم را
سبب شده است؛ با اين حال مرور پژوهشهاي انجام شده بيانگر اين است که مقياسهاي
موجود مرتبط با اين سازه در جامعه علمي ايران ،داراي گويههاي نسبتاً زيادي هستند .لذا،
وجود مقياسي چندبعدي و با گويههاي کم ،ميتواند به پژوهشگران اين حوزه کمک شاياني
نمايد .از اين روي ،پژوهش حاضر با هدف پاسخگويي به اين سؤال طراحي و اجرا گرديد که
آيا نتايج حاصل از تحليل عاملي ،ساختار چـند بعدي مقياس فرم کوتاه تابآوري را تأييد
ميکنند؟

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي همبستگي ميباشد که در يک مقطع زماني صورت گرفته
است.
2- Rodriguez-Fernandez
4- Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen, Stiles

1- Ungar, Liebenberg
3- Lerner, et al.
5- Moore



جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان بابلسر در سال
تحصيلي  5413-5411بودند که تعداد  463نفر از آنها (ميانگين  56/55و انحراف استاندارد
 )5/50با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي بهعنوان شرکتکنندگان در پژوهش
انتخاب شدند و به پرسشنامه تابآوري پاسخ دادند.
فرم بلند مقياس تابآوري 5توسط واگنيلد )5001( 5به منظور سنجش
تابآوري فردي معرفي گرديده است .فرم اصلي مقياس تابآوري  51سؤالي است که
واگنيلد و يانگ )5114( 4آن را طراحي کرده بودند .تحليل عاملي بر روي گويههاي فرم بلند،
وجود دو عامل را تأييد کرد .يکي صالحيت شخصي 3و ديگري پذيرش خود و زندگي .1فرم
کوتاه مقياس تابآوري شامل  53سؤال از  51سؤال موجود در فرم بلند بود .پژوهشگران
مختلفي از مقياس فرم کوتاه استفاده نموده و روايي و پايايي مطلوبي براي آن گزارش
نموده اند .بررسي کفايت روانسنجي اين مقياس در کره جنوبي ،وجود دو بعد را تأييد کرده
است .به اين صورت که با استفاده از تحليل عاملي بهروش مؤلفههاي اصلي و با چرخش
قائم 6دو بعد استخراج شد که تحت عنوان اعتماد به نفس و کنترل خود نامگذاري شدند.
پژوهشگران مقاله ،ضريب بارتلت را  5815/76گزارش کردند که در سطح  0/005معنادار
بود .همچنين ضريب  KMOبرابر با  0/158بود .آنها پايايي مقياس را با استفاده از ضريب
آلفاي کرونباخ ،براي بعد اعتماد به نفس  ،0/76براي بعد کنترل خود  0/73و براي کل
مقياس 0/10گزارش کردند.
نمرهگذاري مقياس تابآوري ( :)RS-14تمام سؤاالت اين مقياس ،بهصورت مثبت و بر
اساس طيف ليکرت از کامالً مخالفم ( )5تا کامال موافقم ( )1نمرهگذاري ميشوند.
براي استفاده از اين مقياس در پژوهش حاضر ،ابتدا نسخه اصلي از زبان انگليسي به زبان
2- Wagnild
4- personal competence
6- varimax



1- short version of resilience scale
3- Young
5- acceptance of self and life

فارسي ترجمه شد و پس از جرح و تعديلهاي الزم ،براي حفظ روايي محتوايي ،پرسشها و
دستورالعمل اجرايي مقياس توسط چند تن از متخصصان روانشناسي مورد بررسي و تأييد
قرار گرفت.
اين مقياس که توسط ريف وکيز )5111( 5ساخته شده با
استفاده از 57گويه ،شش بعد بهزيستي روانشناختي با عناوين پذيرش خود ،خود پيروي،
سلطه بر محيط ،رشد شخصي ،روابط مثبت با ديگران و هدفمندي زندگي را ميسنجد .به
اين مقياس بر اساس يک درجهبندي  8نمرهاي از کامالً مخالف تا کامالً موافق پاسخ داده
ميشود .ريف و کيز ( )5111آلفاي کرونباخ براي کل مقياس و هر يک از زير مقياسهاي
آن را بين  0/30تا 0/15گزارش کردند .در ايران ،ساختار عاملي نسخه  73سؤالي اين
مقياس ،براي گروه دانشجويان ،توسط ميکائيليمنيع ( )5471بررسي شده است که ضريب
پايايي ابزار ،براي همه ابعاد ،باالتر از  0/80بهدست آمده است .روايي ابزار نيز با استفاده از
روايي سازه ،مطلوب گزارش شده است .در مطالعه ديگري ،نوفرستي ،فتي ،حسنآبادي،
پسنديده و شعيري ( )5413ضريب پايايي ابزار را با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با 0/84
گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،جهت تعيين پايايي ،از روش ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شد و ضريب پايايي برابر با  0/85بدست آمد .جهت بررسي روايي نيز ،همبستگي هر
سوال با نمره کل پرسشنامه محاسبه گرديد که ضرايب همبستگي بين  0/46تا  0/63متغير
بودند.
اين ابزار براي اندازه گيري استرس ،اضطراب و افسردگي ،توسط
الويبوند و الويبوند )5111( 5ساخته شده است و داراي دو فرم مختلف کوتاه و بلند است.
فرم اصلي و بلند آن داراي  35سوال است که توسط آن سه هيجان منفي (افسردگي،
اضطراب و استرس) سنجيده ميشود .بدين ترتيب که ،هر يک از هيجانات گفته شده ،توسط
 53سوال متفاوت مورد ارزيابي قرار ميگيرد ،اما فرم کوتاه شده آن شامل  55سوال چهار
گزينهاي از صفر تا سه (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) است که هر هفت سوال يکي از
هيجانات سهگانه را ميسنجد و داراي يک نمره کل نيز مـيباشد که از مجموع نمرات ابـعاد
2- Lovibond & Lavibond

1- Ryff & Keyes



سهگانه بهدست ميآيد .در ايران اعتبار و روايي اين پرسشنامه توسط ساماني ،جوکار و
صحراگرد ( )5476بررسي شده است .مرادي و کالنتر کوشه ( )5415نيز پايايي اين ابزار را
براي گروه مردان  ،0/11براي گروه زنان  0/80و در مجموع  0/10گزارش کردهاند.

به شرکتکنندگان در پژوهش توضيح داده شد که اطالعات بهدست آمده از پرسشنامهها
محرمانه خواهد بود و صرفاً در يک کار پژوهشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت .همچنين
يادآوري شد که مشارکت آنها در طرح داوطلبانه است .با اين وجود ،هيچيک از افراد از
شرکت در طرح انصراف ندادند .دادههاي آماري گردآوري شده با استفاده از روشهاي آماري
تحليل عامل بهشيوه مؤلفههاي اصلي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفتند.

در جدول ( )5اطالعات جمعيتشناختي و توصيفي شرکتکنندگان قابل مشاهده ميباشد.
=n

دختر
پسر
مجموع

%31/76
%13/53
%500

51/18
56/53
56/55

5/07
5/54
5/50

به منظور بررسي روايي و پايايي پرسشنامه ،ابتدا بر روي مقياس تحليل مواد 5صورت
گرفت .نتيجه اين تحليل بيانگر آن بود که همه سؤاالت ،همبستگي معناداري با نمره کل
مقياس دارند.
با اطمينان از اينکه مجموعه سؤاالت باقيمانده مقياس از کفايت الزم برخوردار هستند،
تحليل نهايي دادهها با استفاده از روش تحليل عاملي بهروش مؤلفههاي اصلي و با چرخش
واريماکس انجام گرفت .نتايـج حاصل از تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که مـقدار ضريب
1- item analysis



 )Kaiser-Meyer-Olkin( KMOبراي اين تحليل برابر با  0/835است که باالتر از 0/8
بوده و نشان ميدهد که دادهها براي تحليل عاملي مناسب است (ميرز ،گامست و گارينو،5
 .) 5415براي بررسي معنادار بودن ماتريس همبستگي دادههاي پژوهش از آزمون بارتلت
استفاده شد .ضريب به دست آمده از اين آزمون براير با  5016/35بود که بهلحاظ آماري در
سطح ( )P=0/005معنادار بود .نتايج بهدست آمده ،اين اطمينان را ايجاد ميکنند که ميتوان
به تحليل عاملي پرداخت (ميرز ،گامست و گارينو).
با انجام تحليل عاملي بر روي پرسشهاي مقياس با استفاده از روش مؤلفههاي اصلي،5
بر اساس منحني اسکري 4و با توجه به ارزشهاي ويژه باالتر از يک ،وجود سه عامل تأييد
شد.
اين سه عامل در مجموع  %37/518از کل واريانس مقياس را تبيين کردند .بر اين
اساس ،عامل اول :مديريت خود( 3با ارزش ويژه  %50/856 ،)4/465واريانس راتبيين کرد و
داراي  1ماده بود .عامل دوم :معناداري زندگي( 1با ارزش ويژه  %51/867 ،)5/160واريانس
راتبيين کرد و شامل  1ماده بود .عامل سوم :اعتماد به نفس( 6با ارزش ويژه ،)5/343
 %55/815واريانس راتبيين کرد و شامل  3ماده بود .جدول  5مقادير ارزش ويژه ،درصد
واريانس تبيين شده توسط هر يک از ابعاد و درصد واريانس تراکمي عوامل سه گانه مقياس
را نشان ميدهد.

مديريت خود
معناداري زندگي
اعتماد به نفس

4/451
5/137
5/381

2- principal components
4- self-management
6- self- confidence

50/573
51/840
55/533

50/573
46/054
37/518

1- Meyers, Gamst & Gurino
3- scree plot
5- meaningfulness



عالوه بر اين ،نتايج حاصل از تحليل عاملي بيانگر روايي مطلوب مقياس است .جدول
( )4نشانگر محتواي گويهها ،بار عاملي آنها و ارزش ويژه هر يک از ابعاد ميباشد .قابل ذکر
است که مالک انتخاب هر گويه براي هر يک از عوامل يا ابعاد ،بار عاملي بيش از 0/40
بوده است .با توجه به اينکه سؤاالت در يک طيف ليکرت  1درجهاي از ( 5کامال مخالفم) تا
( 1کامال موافقم) تنظيم شدهاند بنابراين ،ابعاد مديريت خود و معناداري زندگي با  1سؤال
داراي حداکثر نمره  51و حداقل نمره  1و بعد اعتماد به نفس با  3سؤال داراي حداکثر
نمره  50و حداقل نمره  ،3ميباشند.

 -5وقتي در شرايط سختي قرار دارم ،معموال ميتوانم راه نجاتي پيدا کنم.
 -5در شرايط سخت و دشوار ،فردي هستم که ديگران ميتوانند به من اعتماد کنند.
 -4در زندگي خود منظم هستم و براي کارهايم برنامه دارم.
 -3ميتوانم در هر شرايطي کارها را مديريت کنم.
 -1احساس ميکنم بهطور همزمان ميتوانم از عهده کارهاي گوناگوني بربيايم.

0/801
0/805
0/655
0/818
0/881

 -6زندگي من داراي مفهوم و هدف است.
 -8عالقه خود به برخي چيزها را همواره حفظ ميکنم.
 -7من دوست خودم هستم.
 -1فردي مصمم و با اراده هستم.
 -50براي زندگي و آينده خودم اهداف بزرگي دارم.

0/804
0/151
0/111
0/611
0/675

 -55معموالً ميتوانم موضوعاتي براي شاد بودن و خنديدن پيدا کنم.
 -55بر اساس باورهاي دروني خود عمل ميکنم ،هرچند که گاهي برايم مشکلساز مي-
شوند.
 -54از انجام برخي کارها در زندگي ،احساس غرور و افتخار ميکنم.
 -53اگر تشخيص دهم که کاري درست است ،آن را انجام ميدهم ،هر چند از آن تجربه
ناخوشايندي داشته باشم.

0/185



0/815
0/310
0/631

همانگونه که جدول ( )5نشان ميدهد بار عاملي سؤاالت مرتبط با مديريت خود بين
 0/881تا  ،0/655بار عاملي سؤاالت مرتبط با معناداري زندگي بين  0/804تا  0/151و بار
عاملي سؤاالت مرتبط با اعتماد به نفس بين  0/815تا  ،0/310متغير است.
يافتههاي توصيفي پژوهش شامل ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل نمره و حداکثر نمره
هر يک از ابعاد مقياس تابآوري و نيز کل مقياس در جدول ( )3آمده است.

مديريت خود
معناداري زندگي
اعتماد به نفس
نمره کل مقياس

4/35
5/31
5/34
1/38

51/05
51/13
54/53
15/01

51
51
50
61

1
55
6
57

در جدول ( )1همبستگي بين ابعاد مقياس با نمره کل و نيز همبستگي بين ابعاد سهگانه
مقياس با يکديگر آمده است.
شماره

عامل

5

5

5
5
4
3

مديريت خود
معناداري زندگي
اعتماد به نفس
نمره کل مقياس

5
**0/57
0/05
**0/83

5
**0/53
**0/61

4

5
**0/11

3

5

P

عالوه بر اين ،جهت تعيين روايي همگرا و واگراي عوامل استخراج شده ،ميزان
همبستگي آنها به ترتيب با مقياس بهزيستي رواني و هيجانات منفي محاسبه گرديد .نتايج
حاکي از مطلوب بودن روايي همگرا و واگراي مقياس ميباشد.



بهزيستي رواني
هيجانات منفي
**

**0/38
**-0/41

**0/45
**-0/47

**0/35
**-0/46

**0/41
**-0/45

P

براي بررسي ميزان پايايي هر يک از ابعاد سهگانه و نيز پايايي کل مقياس از دو روش
استفاده شد .ضريب بهدست آمده از روش آلفاي کرونباخ براي ابعاد مديريت خود ،معناداري
زندگي ،اعتماد به نفس و نمره کل مقياس به ترتيب برابر با 0/15 ، /61 ،0/87و  0/67بود.
عالوه بر اين ،براي بررسي پايايي ،از روش بازآزمايي ،بـه فاصله دو هفته نيز استفاده شد
( )N= 31ضرايب بهدست آمده از اين روش براي ابعاد مديريت خود ،معناداري زندگي،
اعتماد به نفس و نمره کل مقياس بهترتيب برابر با  0/14 ، /60 ،0/86و  0/66بود .نتايج به
دست آمده نشان ميدهد هر يک از ابعاد و نيز کل مقياس از پايايي مطلوبي برخوردار هستند.
برازش :در نهايت بهمنظور بررسي برازش ساختار  4عاملي فرم کوتاه مقياس تابآوري،
از تحليل عاملي تأييدي در محيط نرمافزار  AMOSاستفاده شد که نتايج حاصل در نمودار
( )5آمده است (همه ضرايب در سطح  0/005معنادار هستند).

مدل اوليه
مدل اصالح شده

χ2/df

IFI

AGFI

RMSEA

CFI

GFI

4/535
5/005

0/743
./148

0/775
0/153

0/081
0/014

0/745
0/146

0/156
0/113

با توجه به شاخصهاي به دست آمده در جدول ( ،)1ميتوان بيان نمود که مدل ()4
عاملي نسخه فارسي فرم کوتاه مقياس تابآوري از برازش مطلوب و مناسبي در جامعه
ايراني برخوردار است.



در پژوهش حاضر ،ويژگيهاي روانسنجي فرم کوتاه مقياس تابآوري در دانشآموزان مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج تحليل دادهها نشان داد که مقياس مورد استفاده از روايي و پايايي



مطلوبي برخوردار است و ميتواند تصوير قابل قبولي از اين سازه ارائه نمايد .بنابراين ميتوان
از اين مقياس در پژوهشهاي مختلف ،بهمنظور ارزيابي ميزان تابآوري دانشآموزان
استفاده نمود.
روا بودن ،يکي از مهمترين ويژگيهاي يک مقياس است .در اين پژوهش ،به منظور
بررسي روايي مقياس از روشهاي روايي سازه ،روايي واگرا و روايي همگرا استفاده شد .به
باور کرلينجر )5176( 5روش تحليل عاملي شيوهاي قدرتمند و اجتنابناپذير در رواسازي سازه
است .در اين راستا ،با توجه به شاخصهاي بهدست آمده مانند ضريب بسندگي نمونهگيري
کايزر -ماير -الکين ( )KMOدر خصوص کفايت ماتريس همبستگي مقياس براي تحليل
عاملي ،ضريب آزمون کرويت بارتلت ،ارزش ويژه باالتر از يک براي هر يک از عوامل ،تعداد
مؤلفههاي موجود در نمودار اسکري و درصد واريانس تبيين شده توسط هر يک از عوامل
استخراج شده ،ميتوان ادعا نمود که اين مقياس از روايي سازه مطلوبي برخوردار است.
نتايج بهدست آمده از محاسبه ضرايب همبستگي بين ابعاد استخراج شده و نيز نمره کل
مقياس تابآوري با نمره مقياس بهزيستي رواني ،بيانگر روايي همگرايي مطلوب و مناسب
اين مقياس ميباشد و نشان ميدهد دانشآموزاني که از تابآوري بااليي برخوردارند،
بهزيستي رواني بااليي نيز دارند که اين يافته همسو با مطالعات پيشين است (اکبري و
خرمايي .) 5051 ،عالوه بر اين ،ضريب همبستگي منفي بين نمره کل اين مقياس و نيز هر
يک از ابعاد آن با نمره مقياس هيجانات منفي نشانگر روايي واگراي اين مقياس است .اين
يافته همسو با پژوهش ساماني ،جوکار و صحراگرد ( )5476ميباشد .که نشان دادهاند
دانشآموزان داراي تابآوري باالتر ،هيجانات منفي کمتري را تجربه ميکنند.
براي بررسي پايايي ابزار ،از روش همساني دروني استفاده شد .اين روش بر يکنواختي
اجزاي تشکيلدهنده يک مقياس تأکيد ميکند .در اين راستا ،از ضريب آلفاي کرونباخ که
يکي از رايجترين شاخصهاي همساني دروني است استفاده شد .نتايج بهدست آمده نشان
داد که هر يک از ابعاد و نيز کل مقياس از پايايي قابل قبولي برخوردار هستند .گرچه پايايـي
1- Kerlinger



بعد اعتمادبهنفس از پايايي ساير ابعاد کمتر است .در اين رابطه گيلس )5005( 5بيان ميدارد،
ضريب آلفاي کرونباخ به تعداد سؤالهاي مقياس خيلي حساس است و براي مقياسهاي
کوتاه ،ضرايب آلفاي نسبتا پايين ،امر غير معمول و نامتعارفي نيست که با توجه به تعداد
گويههاي اين بعد (چهار گويه) ،ضريب آلفاي کرونباخ بهدست آمده قابل توجيه است .از اين
روي ،مي توان نتيجه گرفت که پايايي مقياس مورد استفاده براي هر يک از عوامل و نيز کل
مقياس قابل قبول است.
در مجموع ،يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که مقياس تابآوري ( )RS-14داراي
سه عامل مديريت خود ،معناداري زندگي و اعتماد به نفس ميباشد که از کفايت روانسنجي
خوبي برخوردار است .با اين حال پژوهش حاضر تنها بر روي دانشآموزان مقطع دوم
متوسطه انجام پذيرفته است که از محدوديتهاي پژوهش محسوب ميشود .از اين روي،
پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آينده کفايت روانسنجي اين پرسشنامه در جامعههاي
ديگر ،از جمله جامعه دانشجويي ،مورد ارزيابي قرار گيرد.
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